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1. Præsentation af Klatreprojekt i Børneterapien
Caroline Verbeek, David Johnsen og Signe Lassesen præsenterede projektet Klatrevæg for alle også for børn
med funktionsnedsættelse – et initiativ støttet af Handicappolitikkens Handleplan. Tilgang og erfaringer
med introduktion af børnene til klatringen blev uddybet. Projektet gav både motorisk træning og nye
sociale relationer ligesom børnene fik mere selvtillid og styrket følelsen af at kunne mestre. Flere havde lyst
til at fortsætte, men desværre er der lang ventetid på børneklatrehold, ligesom Corona har lukket
klubberne pt. Elsas-fonden vil forventeligt også gerne tage initiativ til at understøtte denne type aktivitet.
Klatregruppen bestod af seks børn i alderen fra 8 til 13 år med varierende funktionsniveau og kognitiv
formåen. Klatretilbuddet bestod af ca. 10 gang træning af 3 timers varighed. Børnene havde alle en
diagnose med en funktionsnedsættelse til følge – bl.a. Cerebral Parese og AutismespektrumForstyrrelse.
Elisabet Sinding og Jacob Monies roste initiativet. Jacob oplyste, at der i kommunen aktuelt er en fremtidig
klatremulighed under etablering i Rævehaletårnet og Børneterapien bør kontakte det medhenblik på, at
der kan tages de fornødne initiativer til at sikre tilgængelighed for målgruppen. Signe og David uddybede
herefter forskellen mellem høje klatrevægge med reb og såkaldt boulder klatring, hvor der ikke er reb men
madrasser. Sidstnævnte fungerer ikke til målgruppen mens førstnævnte er ønskelig. Punktet blev afsluttet
med en tak for støtten fra Handicappolitikkens pulje.

2. Handicaprådets kommunikationsstrategi - Strategien til eftersyn.
Jacob Monies introducerede punktet og forslog en årlig opfølgning på strategien. Mødeoplægget var
herefter en drøftelse af de med dagsorden fremsendte spørgsmål
Jacob Monies indledte med refleksion over hvorvidt formålet med strategien er imødekommet. Jacob så
gerne, at der sættes øget fokus på kommunikation om de konkrete tilbud og forbedringer, som iværksættes
til borgere med særlige behov. Jacob foreslog blandt andet, at det måske kunne fremmes via det
tværgående forum.
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Som input til drøftelsen præsenterede Christian Madsen casen med lift i Skovshoved havn. Et eksempel på
en målrettet kommunikation til slutbrugerne. Christian opfordrede til, at fx DH bidrager med at
kommunikere om tiltag direkte til de mest relevante målgrupper. Jacob Monies understregede, at det ikke
er Handicaprådets ansvar og opgave at kommunikere kommunens tilbud. Rådet kan kun bidrage til dette.
Jacob Monies fremhævede initiativet med løbecykler på Bank Mikkelsens Vej, hvor mere kommunikation
var ønskelig, og at der bør stilles krav eller vejledes i, hvordan hvert enkelt støttet initiativ bedre
kommunikerer om deres tiltag. Det bør ligge ude i regi af de respektive projekter at kommunikere. Christian
Madsen forklarede, at Blomsterhusene, som modtog løbecyklerne har kommunikeret ud til relevante
institutioner, at disse frit kan bruges af institutionerne og også pårørende til brugere af disse institutioner.
Reservering af løbecykler er registret som fælles inventar for voksenområdets tilbud Blomsterhusene,
Blindenetværket, Boligerne ved Gammelmosen, Boligerne ved Grønningen og Job- og Aktivitetscenterets
dagtilbud samt børneområdets tilbud Lundø- og Trollemosen.
Hans Rasmussen fandt det naturligt, at alle der søger om midler til projekter også laver succeskriterier og
aktiviteter ift. kommunikation om tiltaget til de relevante målgrupper. Således at viden ikke afsluttes ved
projektafslutning. Jacob uddybede med ønske om, at der i ansøgningsskemaer til den borgerrettede pulje
også er indarbejdet denne kommunikationskomponent. Christian oplyste, at det allerede er en parameter,
der indgår i ansøgningsskemaet, men at der kan sættes øget fokus på dette ved behandlingen af
ansøgningerne
Elisabet Sinding tilbød at skrive en artikel om det igangværende cykelinitiativ på Strandlund – et tiltag, der
tidligere har fået støtte. Elisabet udarbejder abstract til Christian Madsen.
Det blev herefter drøftet, hvordan kommunens kommunikationsafdeling kan inddrages og rådgive, og der
var enighed om at have særlig fokus på kommunikation i forhold til følgende projekter i Handleplan 2021:
- Projekterne 1.1 – 1.4 vedr. tilgængeliggørelsen af det nye Gentofte.dk
- Projekterne 1.5 og 1.6 vedr. UD i kommuneservice og Byens Hus
- Projekterne 4.8 Sportscamp og 5.2 Scene G (som der allerede er en aftale om)
Der blev også peget på behovet for kommunikation med henblik på rekruttering til projekter og formidling
af resultater. Endelig blev kommunikationstiltag ift. tilgængelighedspuljens initiativer berørt. Christian
Madsen og Jacob følger op i forhold hertil og særligt ift. ønske til Tilgængelighedsforum om kommunikation
om de blå områder og den etablerede bedre tilgængelighed på kommunens strande.
Endelig var ønsket at kommunikere om den borgerrettede pulje i Gentofte Lige nu og at formidlingen
understøttes af konkrete eksempler på tiltag, der tidligere har opnået støtte. Dette kan denne gang konkret
gøres ved at koble Elisabets input med en notits om mulighederne for at søge den borgerrettede pulje
Afslutningsvis bød Elisabet ind med ønske om en handicappris som led i kommunikationsindsatsen. Et
forslag der har været drøftet tidligere i rådet. Jacob Monies meldte tilbage, at formandskabet har haft
opgaven med at kontakte borgmesteren om punktet. Det har af flere årsager ikke været muligt. Det blev
aftalt, at emnet kan drøftes, når den nye borgmester tiltræder. Elisabet påtager sig initiativet til afklaring.

3. Orientering fra formanden
• Opgaveudvalg – aktuel deltagelse og opmærksomhed
Jacob Monies opfordrede til deltagelse i opgaveudvalget; Læring fra Corona-tiden og bemærkede
ansøgningsdato er 24. januar. Ligesom Jacob orienterede om aktuel deltagelse i en arbejdsgruppe om
Universel design i regi af opgaveudvalget om ny svømmehal ved Kildeskovshallen. Jacob orienterede
samtidig om, at opgaveudvalget Én times motion dagligt har produkt til høring mellem dette og næste
handicaprådsmøde. Berit sikrer materialet tilflyder formandskabet.
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• Orientering om ny proces for GFO-Camp
Jacob Monies orienterede om tidligere utilfredshed blandt forældre med nyt koncept for GFO-Camp. Der er
nu udarbejdet et nyt oplæg, der bedre tager hensyn til børn med særlige behov.
• Proces for inddragelse af DH i implementeringen af handleplan 2021
Formandskabet har drøftet og aftalt med Christian Madsen, at der afholdes et fast månedligt møde om
Handleplanen. I den sammenhæng vil formandskabet følge udvalgte initiativer nærmere. Hvert initiativ
udpeger en kontaktperson i forhold til en DH repræsentant. Derved skal det sikres at DHs viden og
holdninger til projektet kan blive inddraget under vejs.
I forhold til handleplan 2021 vil DH gerne inddrages via kontaktperson i i følgende projekter:
- Projekterne vedr. ny hjemmeside (projekt 1.1 – 1.4)
- Projektet vedr. universel design i Byens Hus (projekt 1.6)
- Sundhedsprojektet på Bank Mikkelsens vej (projekt 4.2)
- Projektet vedr. forebyggende gruppeforløb vedr. angst hos unge over 18 år (projekt 4.11)
• Proces for udarbejdelse af handleplan 2022
Proces for udarbejdelse af fremtidige handleplaner vil blive fastlagt på de månedlige arbejdsmøder med
udgangspunkt i DH’s ønsker til fokusområder. Det blev samtidig oplyst, at fokusområder fremsendt ift.
handleplan 2021 som ugangspunkt føres videre til arbejdet med handleplan 2022.

4. Spørgsmål og orientering fra DH
-

Jacob Monies oplyste, at han ikke indledningsvis har modtaget spørgsmål fra DH.
Jacob orienterede om, at der til rådets medlemmer er videresendt en mail fra
Ulykkespatientforeningen, der opfordrer til etablering af en Borgerrådgiver. Flere rådsmedlemmer
opfordrede til at en sådan ordning etableres. Helene Rasmussen oplyste, at Jeanne Toxværd har rejst
sagen politisk. Bente Frimodt Møller supplerede med information om, at der ikke tidligere er vurderet
behov for en borgerrådgiver men at det nu drøftes politisk.

5. Orientering fra KB medlemmer
Jesper Kamp oplyste, at der ikke har været KB møder siden sidste Handicaprådsmøde og derfor ikke er nyt
at orientere om.

6. Orientering fra forvaltning og fagudvalg
• Corona-situationen pt.
Helene Rasmussen orienterede om Corona-situationen. Indledningsvis om vacciner, hvor kommunen er i
gang med at udfylde lister på borgere fra Botilbud ift. vaccination. På nuværende tidspunkt er det ikke
muligt at sige, hvornår borgerne vaccineres da det bl.a. afhænger af vaccineleverancerne. Anita Bahnsen
orienterede herefter om, en aktuel udbredt smitte på Gammelmosen, hvor 19 ud af 24 beboere er
smittede ligesom nogle beboere i Grønningen er smittede. Der har været et dødsfald hos en borger, der har
været syg længere tid og dernæst fået Corona. Coronasituationen giver udfordringer med personaledækningen og vikarbureauerne kan ikke dække hele behovet. Men alle nødvendige opgaver varetages, dog
der kan være pædagogiske aktiviteter, der ikke udføres som de plejer. Der er tæt dialog med de pårørende
om status og opleves stor opbakning i forhold til håndtering af den igangværende situation.
• Kvartalsredegørelse Ældre-, Social og Sundhedsudvalget
Rådet havde ingen bemærkninger til det udsendte.

7. Eventuelt
Ina spurgte til Kommunikationscenteret. Helene Rasmussen oplyste, at kommunen har rettet henvendelse
til centeret om problemstillingen på høreområdet. Det blev aftalt, at Ina bliver sat i kontakt med relevant
person i kommunen, der kan medvirke til afklaring af udfordringerne med de nuværende arbejdsprocesser i
Kommunikationscentret.
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